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الكلمة الترحيبية

قام اتحاد المهندســـين العرب /الهيئة العربية لتاهيل واعتماد المهندســـين وبالشـــراكة مع نقابة المهندســـين
األردنييـــن بعقـــد اربعـــة ملتقيات لتطوير وتنظيـــم التاھيل والعمـــل المهني للمنطقة العربية بهدف الســـمو
بنظام ممارســـة المهنة واالرتقاء بهـــا الى العالمية.
ان العمل من خالل نظام عربي موحد هو حجر اســـاس مهم لتســـهيل وانتقال العمالة الهندســـية المؤھلة
من اجل بناء دائرة ھندســـية متكاملة ومشـــتركة ولغة موحدة ومشـــتركة بين النقابات والجمعيات الهندسية
في المنطقة.
و ســـيعقد ملتقـــى التأهيـــل واالعتمـــاد المهنـــي الخامس تحت شـــعار« :المهنـــدس المعتمـــد :الطريق الى
المســـتقبل» فـــي حزيـــران  2021 ،26عبـــر منصة .ZOOM
إن الملتقـــى يأتي للوقوف على التجارب العلميـــة والعملية المحلية واإلقليمية والعالمية في مجال المراتب
المهنيـــة والهندســـية وتبادل المعرفة والخبـــرات والتعاون في مجال التأهيل واالعتماد المهني والهندســـي،
إضافـــة إلـــى أهميـــة ربط مخرجات التعليم الهندســـي بالتأهيـــل واالعتماد المهني .وتكمـــن أهميته في رفع
ســـوية المهندســـين ومهنـــة الهندســـة والقـــدرة التنافســـية لهم ،و دعـــم التوجـــه نحو المضي فـــي العمل
علـــى التأهيل واالعتماد المهنـــي في كافة الهيئات الهندســـية العربية.

عن الملتقى

أهداف الملتقى
1

ممارسة المهنة بين الواقع والطموح

2

التاهيل المهني من منظـور العالميـة
ً
تعــــزيــــز العـالقـــــة وتـبــــادل الـمـعـــرفـــــة بـيـــن األكـــاديـمـيــــا وســــــوق العمل

4
5

متابعة تعزيز الوعي المحلي واألقليمي ألهمية التأهيل واالعتماد المهني
ً
ً
تجــــارب ودروس نــاجحــــة مـحلـــيـا واقليمـــيـا فـي الـتـأهيل واألعتماد المهني

6

التاهيل الهندسي كحافز في رفع مستوى العمل الهندسي في القطاعين العام والخاص

3

محاور الملتقى
1

التأهيل وممارسة المهنة ودورها في المسار المهني

2

التعليم الهندسي ووظائف المستقبل

3

التقـيـيـــــم المـهـنــــي األمــثــــــــــــــــــــــــــــــل

4

التعـلـيـــــم والمـهـــنـــــة

5

قـصـص نـجـــــــــــــــــــــــاح

4

اللجنة التحضيرية

5

الـمــلخــصـــــــــــــات

األردن

اتهم وقدراتهم من أجل تحســـين أدائهـــم وإنتاجيتهم
إن التطويـــر المهني يســـاعد المهندســـين علـــى تنمية مهار
َّ
ُّ
ُ
ويســـد الفجـــوة بيـــن قدرات الفـــرد ومتطلبـــات الوظيفة،كما أنـــه يحقق للمهنـــدس أهدافه وطموحاتـــه والتقدم
المرجـــو فـــي المؤسســـة المهنية التي ينتمـــي إليها ،حيث يحصل المهنـــدس من خالل التخطيط الســـليم للتطوير
المهنـــي علـــى الخبـــرة والكفـــاءة التي تناســـب المهام المهنيـــة التي يقوم بهـــا  ،ويقابل ذلك تطـــور في اهتمام
المؤسســـات بالمهندســـين ضمن زيادة االهتمام بالعنصر البشـــري بشـــكل عام وســـعي المؤسســـات لالستفادة
مـــن الجهـــد البشـــري بطريقـــة أفضل عبر التدريـــب والتأهيل مـــن خالل مســـارات مهنية متخصصـــة تضمن عملية
منظمـــة لتنميـــة المعـــارف والمهارات العلميـــة والعمليـــة واالدارية للمهندس التـــي تكون أســـاس لعملية الترقي
فـــي الوظيفة وكذلـــك في تحقيق االمن واالســـتقرار الوظيفي والقدرة على المنافســـة العادلة بين الموظفين
في المؤسســـة التـــي يعملون بها .
ســـوف نتطـــرق في هذه الورقة ألهمية المســـار المهني للمهندســـين ومســـتوياته ومكوناتـــه والفائدة الراجعة
علـــى المهنـــدس والمؤسســـة الـــذي يعمـــل بهـــا عنـــد تطبيقـــه كمـــا ســـنتطرق للمســـتويات المهنيـــة المعتمدة
وكذلك
للمهندســـين واليـــة االنتقـــال بينهـــا واليـــة تقييـــم الكفايـــات المطلوبـــة لـــكل مســـتوى مهني متخصـــص ً
الموائمـــة بيـــن التأهيـــل واالعتماد المهني والمســـار المهني ومزاولـــة المهنة وأهم معوقـــات المضي قدما في
تطبيق المســـار المهني.
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المسار المهني للمهندسين بين الحاجة والتطبيق
م .رائـــــد الشــربــجــي

ســــــوريــــــــــا

ً
عملـــت النقابـــة المركزيـــة في ســـوريا على اجراء نظام تدريب مســـتمر الدارة الموارد البشـــرية ســـعيا للوصول الى
كـــوادر تكـــون لديها القدرة على التعامل في ســـوق مفتـــوح والمرونة والقدرة على التخلص من أســـاليب العمل
النمطيـــة .ممـــا ادى الى التحرر من أســـر الخبرات الماضيـــة وحدود التخصص المهنـــي والعملي الدقيق.
الـــذي أدى الـــى االهتمـــام باكتســـاب المعرفـــة الجديـــدة وتجديـــد الرصيـــد المعرفـــي القديـــم ،كما تنبـــت المنهج
االســـتراتيجي فـــي تنميـــة الموارد البشـــرية كأســـاس لمشـــروع التنميـــة االدارية.
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استمرارية التدريب الهندسي لضمان االعتمادية للمهندس الممارس
د.م .أحمد يـاسـر ضاشوالي ـــ م .عبداللـــــــــــه الحــمــد

لـبـنـــان

ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﺪور اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻹﻧﻤﺎء ،اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ
ّ َ
ّ
ّ
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷﺧﯿﺮ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﺤﻮر
ُالهندﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﻗﺪ ﺑﺮز ھﺬا اﻟﺪور
ٍ
ّ
ّ
ّ
ﻛ ّ
ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻤﺼﺎدر وﺛﺮوات طﺒﯿﻌﯿﺔ
ﺗﻘﺪم
ﻞ
ّ
ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻣﺤﻔﺰة ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻤﺎ
ً
ّ
ّ
جعلهـــا أرﺿﺎ ﺧﺼﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ الهنـــدﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ للمهنـــدﺳﯿﻦ اﻟﻌﺮب .ﻣﻦ
ھﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ إطﻼق آﻟﯿﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ إﺗﺤﺎد المهنـــدﺳﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻟﻀﻤﺎن
ّ
ّ
ات الهندﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎد ﻣﻊ ﻣﺜﯿﻼتها ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﯿﺮ
ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗﻜﺎﻓﺆ ﻓﺮص اﻟﻘﺪر
ً
ّ
ّ
ّ ُ
ُ
ّ
ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﻤﻦ ﯾﺮﻛﻦ إليهـــا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺑﻐﯿﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ذات اﻟﺼﻔﺎت
ّ
اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ذات اﻷﻛﻼف
ّ
ّ
ّ
اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻘﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ھﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات الهنـــدﺳﯿﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ّ
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻜﺰ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﺌﺎت ُ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ :اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ّ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ،الجهـــاز اﻟﺒﺸﺮي ،الهيـــكل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ و ﻧﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت .إن
ّ
ّ
ّ
ّ
ﺗﻌﺎﺿﺪﯾﺔ  -ﻣﻮﺣﺪة وﻋﺼﺮﯾﺔ ﺗﺴﺎھﻢ
آﺟﺎل ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﯾﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻟﯿﺔ ذﻛﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوري ﺿﻤﻦ
ٍ
ّ
ّ
الهنـــدﺳﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ بينهـــا ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻗﺪرات ﻣﻮاردﻧﺎ
ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻜﻔﺎءات
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ الهنـــدﺳﯿﺔ ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤﯿﺔ ومهنيـــة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ إرﺳﺎء نهـــج اﻟﺘﺄھﯿﻞ المهنـــي اﻟﺪاﺋﻢ
ّ ُ
ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻤﺤﻔﺎظﺔ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ
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أهمية ﻧﻈﺎم التصنيف المهني ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
د.جوزيــف فـــرج عـــبده

لــبـنـان

مــع تطــور حلــول إقتصاديــات المعرفــة والتطــور الســريع للعلــوم والتكنولوجيــا باتــت كافــة القطاعــات وخاصــة
ّ
القطاعــات الهندســية فــي حالــة تطــور مســتمر وســريع .هــذا يعتمــد هــذا التحــول والــذي يبــرز بشــكل أساســي
فــي القطاعــات الهندســية التــي تعتمــد أساســا علــى أحــدث مــا توصلــت لــه العلــوم الهندســية والتكنولوجيــا حيــث
تفــرض هــذه الديناميكيــة شــروطها علــى العمــل الهندســي وعلــى المهندســين فــي شــتى القطاعــات .لــذا أصبــح
المهندســون بحاجــة ماســة للتطويــر المســتمر لمهاراتهــم وكفاءتهــم كشــرط للحفــاظ علــى تنافســيتهم فــي
أســواق باتــت معولمــة.
ّ
التحــوالت المتســارعة متعــددة كثيــرة ومــن أهمهــا :التحــول الرقمــي و الــذكاء االصطناعــي ،الثــورة الصناعيــة الرابعــة،
الطاقــة النظيفــة والمســتدامة ،البيئــة واالنبعاثــات ،حيــث يواكــب العالــم الصناعــي وكبــرى الشــركات العالميــة هــذه
التحــوالت الســريعة عبــر سياســات تهــدف الــى تطويــر المهــارات ( )upskillingأو إعــادة تدويرهــا (.)re-skilling
تقوم عملية تطوير المهارات على تعريف العمال والكوادر على أحدث التقنيات وتدريبهم على استخدامها.
فــي المقابــل ،حيــن تنتفــي الحاجــة لبعــض ُالمهــارات يتــم إعــادة تدويــر مهــارات الكــوادر والعمــال للســماح لهــم
بالعمــل فــي تقنيــات ومجــاالت أخــرى ،حيــث تنفــق المؤسســات الدوليــة أمــواال طائلــة لتطبيــق هــذه السياســات.
ومــن هــذا المنطلــق بــات ضروريــا فــي هــذا الســياق مــن وضــع سياســات هادفــة وفــي اتجاهــات عديــدة لمواكبــة
هــذه التحديــات.
من اهم هذه السياسات:
أول  :أمن المهم استشراف التطورات الهندسية والمهارات المطلوبة في أسواق العمل.
ثانيـــا :البد من وضع خطط لتطوير المهارات وإعادة تدويرها حيث يلزم.
ثالثــا  :مــن المهــم دراســة البيئــة الهندســية وتنظيمهــا بيــن مشــاريع كبــرى ومشــاريع وســطى وصغيــرة .كمــا مــن
المهــم وضــع آليــات تنفيذيــة لهــذه الخطــط.
ســتعرض هــذه الورقــة لهــذه المواضيــع ولتجربــة نخوضهــا فــي نقابــة المهندســين والمعمارييــن فــي ل ،كمــا ســوف
تتضمن طروحات للدور أالساســي الذي يمكن أن تلعبه النقابات الهندســية في الدول العربية واتحاد المهندســين
العرب.
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الفجوات واالحتياجات في قطاعات الهندسية العربية
م .تــوفــيــق ســــــنــان

م .ســمر الكـيـالنـــي
األردن

ً
انطالقــا مــن أهــداف نقابــة المهندســين األردنييــن ،واســتجابة للتحديــات التــي تواجــه القطــاع الهندســي األردنــي
وأبرزهــا تجســير الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم الجامعــي ومتطلبــات ســوق العمــل وســعيا للوصــول بالمهنــدس
األردنــي للمســتويات العالميــة واآلفــاق المفتوحــة للعمــل مــن أفـراد وشــركات ،أطلقــت نقابــة المهندســين األردنييــن
أكاديميــة المهندســين للتطويــر والتدريــب الهندســي لتدريــب وتأهيــل المهندســين لتعيــد صياغــة مفهــوم التدريــب
والتأهيــل الهندســي فــي األردن وفــق معاييــر عالميــة تتماشــى وتعــزز التدريــب والتأهيــل الهندســي.
ســتتناول الورقــة رســالة وأهــداف األكاديميــة وإيضــاح الخصائــص الرئيســية التــي ســتنبثق منهــا األكاديميــة لتحقيــق
رؤيتهــا المتمثلــة بأكاديميــة مهنيــة هندســية بقــدرات عالميــة المســتوى لتدريــب وتأهيــل المهندســين.
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دور أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي في رفد التأهيل المهني بالخبرات والمعرفة

األردن

لقــد كثــر الحديــث عــن عــدم مناســبة المعرفــة الفنيــة لــدى خريجــي كليــات الهندســة وعــدم جاهزيتهــم للتعامــل
مــع متطلبــات العمــل الهندســي فــي الســوق ســواء كان ذلــك فــي المكاتــب والشــركات الهندســية االستشــارية أو
فــي قطــاع المقــاوالت أو فــي الصناعــات التــي تحتــاج لمهندســين.
ويقــع اللــوم فــي الغالــب علــى الجامعــات وعــدم مالئمــة مناهجهــا وخططهــا الدراســية مع واقع العمل الهندســي
واحتياجــات الســوق كمــا يتنــاول ذلــك أســاتذة الجامعات وعدم مواكبتهم للمســتجدات التقنيــة وتحديث معلوماتهم
العلميــة والفنيــة لتقديــم األفضل لطلبتهم.
ومــن جهــة أخــرى فــإن واقــع الممارســة المهنيــة يــدل علــى وجــود ضعــف عــام عنــد مهندســين ذوي خبــرة عمليــة
تتجــاوز الخمــس ســنوات حيــث أن الكثيريــن منهــم يفتقــرون إلــى المعرفــة فــي مجــاالت معرفيــة أساســية للممارســة
المقابــات لرئاســة اختصــاص العمــارة وعضويــة لجنــة االمتحانــات فــي
المهنيــة وقــد تبيــن لنــا ذلــك مــن خــال لجنــة
ً
لجنــة التأهيــل واالعتمــاد المهنــي .وهــذا يبيــن وجهــا آخــر ال يســتهان بــه مــن تراجع في مســتوى المعرفة الهندســية
الصحيحــة لــدى المهندســين الممارســين وضعــف ارتبــاط الخبــرة العمليــة باألســس العلميــة والضوابــط التشــريعية
التــي تعتمــد عليهــا المهنــة مــن كــودات ومواصفــات وتشــريعات مختلفــة مرتبطــة بالمهنــة.
المعرفــة األكاديميــة والخبــرة العمليــة للمهنــدس ونقــاط
وســنحاول فــي هــذه الورقــة إلقــاء الضــوء علــى وجهــي
ً
الضعــف الجامعــة بيــن كثيــر مــن المهندســين ثــم نقتــرح حلــوال لتغطيــة الفجــوة المعرفيــة األكاديميــة والفجــوة
الحاصلــة فــي الخبــرة العمليــة للمهنــدس.
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تجسير الهوة في التعليم الهندسي وتقويم الممارسة المهنية
م .بـشــــر زريـقـــات

مــصــــــر

يميـ ًـل التوجــه العالمــى إلــى تقليــل عــدد ســاعات الدراســة الجامعيــة للهندســة لتت ـراوح بيــن ثالثــة وأربعــة أعــوام
بــدال مــن النظــام الشــائع منــذ عقــود والــذى تضمــن خمســة أعــوام جامعيــة ،وتتوافــر فــي الــدول الغربيــة التــي
ُ َ
ـل
أخــذت بهــذا التوجــه نظــم تعليــم وتدريــب متواصــل بعــد التخــرج ،وال يســمح للخريــج الحديــث بهــا بممارســة العمـ ً
الهندســى إال فــي حــدود صالحيــات محــدودة وتحــت إش ـراف كامــل مــن مهندســين متخصصيــن يفوقونــه تأهيــا
ً
وخبــرة ً .ويجــب ًعلــى الخريــج المــرور بــدورات تدريبيــة وحلقــات دراســية وتقييمــات مختلفــة لســنوات عــدة حتــى يصبــح
مؤهــا احترافيــا لممارســة المهــن الهندســية.
ً
وتأســيا بهــذا التوجــه العالمــى؛ بــدأت بعــض الــدول العربيــة فــي العمــل على تقليل عدد ســاعات الدراســة الجامعية
بهــا بالرغــم مــن عــدم توافــر نظــم تعليــم وتدريــب متواصــل جدية بها.
وتتنــاول هــذه الورقــة هــذا الموضــوع وبيــان مــدى الخطــورة المســتقبلية علــى المهــن الهندســية ،حيــث أن تقليــل
عــدد ســاعات الدراســة الجامعيــة يتطلــب جــودة التعليــم والتدريــب المتواصــل بعــد التخــرج وذلــك الســتكمال المهارات
والخبرات
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المسار المهني للمهندسين بين الحاجة والتطبيق
أ.د .هانئ محمد الهاشمى

البحـــريــن

تصميــم برنامــج تدريبــي وطنــي مبتكــر للمهندســين حديثــي التخــرج بمملكــة البحريــن مــع ضمــان التوظيــف بحيــث
يحصــل كل مهنــدس علــى وظيفــة مناســبة فــي ســوق العمــل .يمتــد البرنامــج لمــدة ثــاث ســنوات يبــدأ بالتدريــب
ثــم التدريــب فــي بيئــة العمــل الحقيقيــة ،وبعــد ذلــك التمــرس فــي العمــل والحصــول علــى ترقيــات مــع امكانيــة
الحصــول علــى اعتمــاد مهنــدس محتــرف مــن المملكــة المتحــدة(.)Chartered Engineer
وقــد حصــل البرنامــج علــى تقديــر ممتــاز مــن هيئــة ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب فــي أربعــة محــاور وهــي علــى
النحــو التالي:جــودة البرامــج التدريبيــة ،دعــم المتدربيــن وإرشــادهم ،فاعليــة القيــادة واإلــدارة والحوكمــة ،والقــدرة
علــى التحســن والتطــور.
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تصميم برنامج تدريبي وطني مبتكر للمهندسين حديثي التخرج (تمهيد)
د.حميـد عـبــدالـلـــــه

األردن

ّ
 تتطــرق الورقــة فــي مقدمتهــا إلــى األســس والعوامل التي يتم مــن خاللها تجميع الخبرات والمهارات والمعلومات
ّ
العلمية والتي يجب أن تكون متوفرة لدى المهندسين العاملين في مختلف التخصصات ،وتبين نوعية المعلومة
أو المهارة ومتى يتم اكتســابها من الدراســة وخالل الحياة العملية.
ُ َّ
ثــم تتطــرق إلــى أهميــة حصــول الطالــب خــال المرحلــة الجامعيــة علــى الموائمــة المناســبة بيــن المعلومــات العملية
إلــى المعلومــات النظريــة ،وحيــث إن الهندســة بشــكل عــام تتمحــور حــول الحلــول العمليــة المبنيــة علــى الدراســة
العلميــة ،فــا بــد مــن وجــود الموائمــة المناســبة بيــن المدرســين األكاديمييــن مــن حملــة الدكتــوراه والمدرســين
الممارســين للعمــل الهندســي .بهــذه الطريقــة يمكــن توفيــر مدخــات عمليــة كافيــة للطــاب تأتــي مــن خــال
ّ
وجــود مدرســين قديريــن مــن الزمــاء الممارســين للمهنــة ذو خب ـرات عمليــة طويلــة وموثقــة.
فــي الجــزء األخيــر تتطــرق الورقــة إلــى اآلليــة المقترحــة الختيــار المهندســين المهنييــن المزاوليــن ذوي الخبــرات
والمهــارات المناســبة لممارســة التعليــم الهندســي وذلــك مــن خــال تشــكيل لجــان متخصصــة لــكل شــعبة هندســية،
ضمــن ‹نظــام التأهيــل واالعتمــاد المهنــي› المعمــول بــه حاليــا .تقــوم هــذه اللجــان بوضــع المعاييــر واألســس
المطلــوب تواجدهــا لــدى المهندســين الممارســين الذيــن ينــون االنخـراط فــي العمليــة التعليميــة الجامعيــة ،وتقــوم
أيضــا بامتحــان ومقابلــة هــؤالء الزمــاء وإعطــاء مــن يجتــاز عمليــة االختيــار الرتبــة المهنيــة المناســبة لممارســة عمليــة
التعليــم .يتــم قبــل هــذا التنســيق مــع الجهــات الرســمية المختصــة باعتمــاد هــذه المراتــب المهنيــة ونســب إعــداد
المهنييــن الممارســين المطلــوب تواجدهــم ضمــن عمليــة التعليــم وفــي أي مواضيــع.
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دور التأهيل المهني في رفع مستوى مخرجات التعليم والهندسي
م .فـــــارس بـقــاعـــين

األردن

ان االطــار الوطنــي األردنــي الحديــث للمؤهــات يدعــو الــى حركة االصالح في منظومة التعليم والتعلم الهندســية
فــي الجامعــات والمعاهــد االردنيــة بمــا يتــاءم مــع احتياجــات الســوق الهندســية المحليــة والعربيــة والعالميــة ويهيــئ
األجيــال القادمــة للمســتقبل ويتناغــم مــع المراتــب الهندســية الثــاث للتأهيل واالعتمــاد االردني والعربي.
ومــن هــذا المنظــور فــان هــذه الورقــة تتنــاول اإلطــار الوطنــي االردنــي للمؤهــات فيمــا يتعلــق بالمهــارات والكفايــات
الهندســية فــي المســتوى الســابع والثامــن والتاســع.
• التجارب العالمية في تقييم المراتب المهنية الهندسية
• معايير تسكين المراتب الهندسية في االطار الوطني االردني للمؤهالت
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تقييم المراتب المهنية الهندسية وتسكينها في االطار الوطني االردني للمؤهالت
أ .د.زيــــد أحـمـد الـعـنـبــــــر

األردن

ان التســارع فــي متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل الهندســي بكافــة تشــعباته مــن حيــث المهــارات والكفايــات
التقنيــة والحياتيــة فرضــت واقعــا جديــدا يصعــب علــى خريــج الجامعــات العمل بدونهــا .ان طبيعة المهــارات المطلوبة
اصبحــت تأخــذ اشــكاال مختلفــة وتعتمــد علــى طبيعــة العمــل وبيئتــه .وهنــا كان البــد علــى الجامعــات اعتمــاد معاييــر
وسياســات جديــدة فــي تبنــي تلــك المهــارات والكفابــات باســاليب تعليميــة جديــدة معاصــرة مــع التأكيــد علــى اهميــة
وجــود القطاعــات الهندســية المختلفــة فــي بلــورة وتطوير الخطط الهندســية على مســتوى الدرجــة االولى والثانية
باالضافــة الــى التحــول الــى بنــاء المؤهــات مــن ضمــن االطــار الوطنــي للمؤهــات .ســيتم في هذه الورقة مناقشــة
نظــام موائمــة بيــن المهــارات والكفايــات وتطويــر المخرجــات بمــا يتناســب مــع مفهــوم االطــار الوطنــي للمؤهــات.
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نظام الموائمة بين المهارات والكفايات ومخرجات التعليم الهندسي
د .موســــــى حـــبـيــب

البحــريـــن

يتنـــاول عـــرض مجلس تنظيـــم مزاولـــة المهن الهندســـية نظام الترخيـــص للمهندســـين والمكاتب الهندســـية في
مملكـــة البحريـــن بما في ذلـــك تصنيف المهندســـين والمكاتب الهندســـية ومعاييـــر الترفيع في الفئـــات المختلفة
ً
وفقـــا للقانـــون رقـــم(  ) 51لســـنة  2014فـــي شـــأن تنظيم مزاولـــة المهن الهندســـية والئحتـــه التنفيذيـــة الصادرة
بالقـــرار الـــوزاري رقـــم (  ) 27لســـنة  . 2016كما ســـيتناول عرض المجلس بعـــض اإلحصائيات الخاصة بالمهندســـين
المرخص لهـــم والمكاتب الهندســـية .
إن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية هو الجهة الحكومية المعنية بترخيص المكاتب الهندسية والمهندسين
فـــي مملكة البحرين ،وفقا للقانون المذكور .
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عرض مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
د .عبدالمجــــيد حـبـيـب ــ م .حســــن الشــــــــيخ

األردن

ان مــا يمثلــه نظــام التأهيــل واالعتمــاد المهنــي مــن اهميــة كبيــرة على مســتوى متطلبات المهنة يشــكل مســاهمة
كبيــرة فــي تمكيــن المهنــدس االردنــي للمنافســة محليــا واقليميــا عالميــا ويفتــح فــرص وافــاق جديــدة للعمــل فــي
شــركات هندســية كبــرى ،وذلــك بعــد تمكيــن المهنــدس مــن الحصــول علــى مراتــب هندســية تؤهلــه لذلــك وتزيــد
مــن القــدرة التنافســية فــي ســوق العمــل ،اضافــة الــى كــون نظــام التأهيــل واالعتمــاد المهنــي المتعلــق بالمراتــب
الهندســية يواكــب التطــور الهندســي فــي رفــع ســوية مهنــة الهندســة والمهنــدس ،وهــذا يتماشــى مع ما تســعى
اليــه نقابــة المهندســين االردنييــن الــى وضــع االطــار العــام لنظــام يرتقــي بمســتوى المهندســين مهنيــا ،ووضــع
اليــات للتأهيــل الهندســي وفقــا لخبراتهــم العلميــة والمهنيــة واالدار يــة والبحثيــة عبــر تشــكيل الهيئــة العربيــة للتأهيــل
واالعتمــاد حيــث تتولــى االعــداد والمتابعــة لتحقيــق هــذه الغايــة.
وتاتــي اهميــة الورقــة المقدمــة فــي هــذا الملتقــى لتســليط الضــؤ علــى اهــم االحصائيــات المتعلقــة باعــداد
المهندســين الحاصليــن علــى المراتــب الهندســية فــي كافــة القطاعــات الهندســية علــى مســتوى االردن ومــا
احدثتــه مــن تغييــر علــى المســتوى الشــخصي او المهنــي او الوظيفــي مــع التأكيــد علــى اهميــة و ضــرورة دعــم
التأهيــل واالعتمــاد فــي القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص بحيــث يكــون عنصــرا رئيســا فــي تقييــم وتصنيــف
المهندســين وحســب الرتــب الهندســية وكذلــك اعتمــاده كجــزء ال يتجــزأ مــن الوصــف الوظيفــي لــدى ديــوان الخدمــة
المدنيــة بحيــث تعتمــد عليــه عمليــة ترقيــة المهندســين فــي الســلم االداري والوظيفــي ،وامكانيــة تحديــد الزاميــة
لبعــض الوظائــف للحاصليــن فقــط علــى المراتــب المهنيــة مــن المهندســين وذلــك بالتنســيق مــع كافــة القطاعــات
الهندســية علــى المســتوى الرســمي او الخــاص ،ممــا ســينعكس ايجابــا علــى رفــع ســوية مهنــة الهندســة محليــا
واقليميــا وعالميــا.
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إجراء اإلحصائيات الالزمة في السوق المحلي والمرتبطة بالتأهيل
أ.د خـالـــــد الطـــراونـــــه

األردن

يهــدف التأهيــل المهنــي لتنظيــم ممارســة مهنــة الهندســة ورفــع القــدرة التنافســية فــي ســوق العمــل وذلــك عــن
طريــق منــح المراتــب الهندســية لمــن يســتحقها بعــد إج ـراء تقييــم شــامل واختبــارات محــددة للمهندســين الراغبيــن
بالحصــول عليهــا .ويأتــي منــح المراتــب الهندســية لتمكيــن المهندســين االســتخدام األمثــل للمعاييــر الهندســية وذلك
بالتأكيــد علــى األســس الفنيــة مثــل المهنيــة الهندســية والتــي يجــب أن يكــون المهنــدس ذا مســتوى مهنــي عالــي
يتناســب مــع المرتبــة المطلوبــة وأن يحافــظ علــى التطويــر المهنــي المســتمر وأن يلتــزم بالمرجعيــات والكــودات
الهندســية بمجــال تخصصــه .وأيضــا األنظمــة الحاكمــة ومــن خاللهــا يجب أن يحافظ المهندس على قواعد الســلوك
المهنــي المحــدد مــن قبــل المرجعيــات الهندســية ذات العالقــة .وكذلــك ،أخالقيــات العمــل والواجب مــن المهندس
أن يلتــزم بقواعــد أخالقيــات المهنــة كمــا تنــص عليهــا المرجعيــة ذات العالقــة.
ومــن هــذا المنظــور فــا بــد مــن دراســة وتحليــل تأثيــر المراتــب الهندســية الممنوحة علــى القدرة التنافســية للحاصلين
عليهــا فــي ســوق العمــل األردنــي .وكيــف يــرى ســوق العمــل األردنــي المراتــب الهندســية التــي تــم الحصــول عليهــا
مــن خــال لجــان التأهيــل والقيمــة المضافــة لســوق العمــل .وســيتم تحليــل مخرجــات والجهــود الماضيــة مــن اجــل
تحديــد الطريــق المهنــي الــى المســتقبل لتطويــر نظــام التأهيــل المهنــي مــن خــال اعتمــاد معاييــر التحليــل لتبيــان
إلــى أيــة درجــة تــم تحقيــق هــدف التنافســية فــي ســوق العمــل األردنــي .وأيضــا إجــراء مقابــات مــع الالعبيــن
األساســيين فــي ســوق العمــل األردنــي فــي القطاعيــن العــام والخــاص لعمــل تقييــم أولــي ل بالقيمــة المضافــة
لحصــول العامليــن لديهــم علــى الرتــب الهندســية .وللخــروج باالســتنتاجات المعقولــة الســتخدامها فــي تحديــد
منهجيــة العمــل المســتقبلي لتحقيــق األهــداف المرجــوة.
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التأهيل المهني طريقنا للنجاح
م .بـاســـل عـبـدالـلـطـيـــف

األردن

فــي اطــار ســعي نقابــة المهندســين لتحســين وضبــط الجــودة للمشــاريع االنشــائية وخاصــة المبانــي الســكنية ،
رأت النقابــة بــأن تعزيــز دور االش ـراف الهندســي ســيصب فــي هــذا االتجــاه وانطالقــا مــن هــذه الرؤيــة بــادرت هيئــة
المكاتــب االستشــارية وبالتعــاون مــع شــعبتي الهندســة المدنيــة والهندســة المعماريــة علــى ترجمــة ذلــك مــن
خــال تصميــم واعــداد برنامــج تدريبــي لمســاعدة المهندســين حديثــي التخــرج وحديثــي العهــد فــي ممارســة مهمــة
االش ـراف الهندســي وذلــك لرفــع قــدرات وتعزيــز كفــاءة المهنــدس المشــرف للقيــام بمهــام االش ـراف الهندســي
وضبــط الجــودة للمشــاريع الهندســية وخاصــة اعمــال المبانــي .
ولتحقيــق اهــداف هــذا البرنامــج والــذي تــم اعتبــار اجتيــازه ملزمــا لجميــع المهندســين المدنييــن والمعمارييــن حديثــي
التخــرج والذيــن سيمارســون االشـراف الهندســي مــن خــال المكاتــب الهندســية  ،فقــد اشــتمل البرنامــج علــى بحــث
ومناقشــة واجبــات ومهــام مهندســي االش ـراف فــي مجــال تطبيــق المواصفــات الفنيــة العامــة لألبنيــة و أعمــال
ضبــط الجــودة فــي الموقــع بمــا يوفــر القاعــدة االساســية للمهنــدس المشــرف لممارســة اعمــال االش ـراف بشــكل
ينعكــس ايجابيــا علــى الجــودة للمشــروع االنشــائي ويســاهم فــي انجــاز المشــروع للغايــة التــي انشــىء مــن اجلهــا
فــي الوقــت والكلفــة المناســبين .
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مقدمة عن البرنامج التدريبي لإلشراف الهندسي
م .عــونــــي اخمــــيس

الــمـتـحـــــدثـيـن

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

رائــــــــــــــــد محمـــــــــــود خـلـيـل الشــــــــــربـجـــــــــــــــــــــــــــي

المسمى الوظيفي  :ــــ رئيس الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين
ــــ عضــــــــــــو مـجـلــــس نقـــــابة المهندسين األردنيين
ورئــيــــــس مجلــــــس شعـــبة الهندسة الميكانيكية
االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

shurbaji@orange.jo

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

المهنــــــدس عـــــــــــونــي اخـمـيــــــــس

المسمى الوظيفي  :المدير العام لمكتب المهندس عوني اخميس

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

a w n i i k h m a i s @ y a h o o. c o m
engawniikhmais@hotmail.com
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االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

الدكـتـور المهندس أحمد يـاســر ضــاشـوالي

المسمى الوظيفي  :رئــيــــــــــس جــــــامـعــــــــة قــــــرطـبـــــــــة  -حــلــب

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

yasser.dachwaly@gmail.com

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

المهندس عبــــداللــــــــــــــــــــه الحــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المسمى الوظيفي  :عضو مجلس النقابة المركزية – دمشق

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  :ـــ abdullah1969eng@gmail.com
ـــ abdullahalhamad69@gmail.com
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االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

المهنــــــدس جـــــــوزيــــف فـــــــــــرح عـبـــــــــــــده

المسمى الوظيفي  :عضو اللجنة التنفيذية للمكاتب اإلستشاريــة – إتحاد المهندسين العرب

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

joseph.abdo@gmail.com

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

المهنــــــدس تــــــــوفـــيـق ســــــــــــنـان

المسمى الوظيفي  :ـــ عضـــــــــــــــــــو مجلــــــــــــس نقابـــــة المهنــدسـيـن فـــــي بيروت
ـــ رئيس لجنة التوجيه واالرشاد في اتحاد المهندسين العرب
االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

touficsanan@hotmail.com
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االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

المهنــــــدسة ســمــــــــــر فــــهـــــــــد الكــيــالنــــــــي

المسمى الوظيفي  :ــــ مدير مركز تدريب المهندسين ــ نقابة المهندسين األردنيين
ـــ مدير أكـــــاديـمـيــــــة المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي
االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

s.alkailani@Jea.org.Jo

المهنــــــدس بــشـــــــــــر زريـــقــــــــــــات

المسمى الوظيفي  :ـــ المدير العام لمكتب األبنية الحديثة الهندسي
أستاذ ممارس ــ كلية العمارة والبيئة المبنية ،الجامعة األلمانية األردنية
االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

gm@ombjo.com
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االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

أ.د .هـــــــــانــــــــــئ مـحـمــــــد الهـاشمــــــــى

المسمى الوظيفي  :ـــ أستاذ المنشآت الخرسانية ــ جامعة عين شمس.
ـــ أمين عـــــــــام جمعيـــــة الـمـهنـدســـــــــين المصرية.
االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

hany@elhashimy.net

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

الـدكتـــــــور حمـــــــــــيـد عـبــــــــــــــــــــــدالـلــــــــــــــــــه

المسمى الوظيفي :

المدير التنفيدي ـــ جمعية المهندسين البحرينية

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

mohandis@bse.bh
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االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

المهنــــــدس فــــــــــــــارس جـــمـيــــــل بـقــــاعـــــــين

المسمى الوظيفي :

المدير العام لمكتب فارس بقاعين الهندسي

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

f.bagaeen@fb-architects.com

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

الاﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻳـــــــــــــــــد أحمــــد عنبـــــــــــــــــر

المسمى الوظيفي :

نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

z_alanber@yahoo.com
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االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

اﻟﺪﻛــــﺘــــﻮر مـــــــــــوســــــى حــبــيــــب

المسمى الوظيفي  :مساعد الرئيس للشؤون األكاديمية ــ جامعة الحسين التقنية

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

Moussa.habib@htu.edu.jo

الـدكتـــــــــور عـبـــــــــــدالمجــــــــيد حـبـيــــــــب عبــــــــــدالكـــــــــريـــــــــم

المسمى الوظيفي  :ـــ نـــائــــب رئيس في مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
ـــ رئيـــــس اللجــــــــــــــــنـة الفنـيـــــــــــــة لــلمكــــــــاتـــب الهنــــدســـــــية
االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

amhak5912@gmail.com
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االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

المهـــــــــنـدس حســـــــــــــــــــــن الـشـيــــــــــــــــــــــخ

المسمى الوظيفي  :ـــ المدير التنفيذي لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
ـــ عضــــــــــــــــو فــــــــــــــــي جمعــــــــــــــية المهنــــــدسين البحـــــرينية
ـــ عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للمدن الذكية في دورته الحالية
االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

hasan@crpep.bh

أ.د خـــــــــالــــد الــطـــــــــــــــراونــــــــــــه

المسمى الوظيفي  :عميد كلية الهندسة ـــ جامعة عمان العربية

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

Khtarawneh62@yahoo.com
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االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :

المهنــــــدس بـــــاســـــــــــــــــــــــــــل عــــــبد اللــطيـــــــف

المسمى الوظيفي  :رئيس قسم إدارة المشاريع ()Arabtech-Jardanh

االيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

b_abdellatif@aj-group.com
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